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Дисертационният труд е написан на 190 страници. Резултатите в дисертационния труд са 
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защита пред научно жури.  

Разработването на дисертационния труд е извършено в катедра по Ветеринарна анатомия, 

хистология и ембриология на Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет – 

Стара Загора; катедра по Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство на 

Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора; Научно – 
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Съкращения 

 

ОБМ – общ брой микроорганизми 

H&E – оцветяване с хематоксилин-еозин 

cfu – колония образуващи единици 
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1. Увод 

Производството на риба в световен мащаб непрекъснато се увеличава, като 

производителите са изправени пред предизвикателството да отговарят на динамиката на пазара 

и очакванията на консуматорите за безопасни и качествени продукти. Предлагането на риба като 

храна нараства със средногодишен темп от 3,2% изпреварвайки ръста на световното население, 

който е 1,6%. По данни на FAO консумацията на риба на глава от населението в световен мащаб 

се е увеличила от 9 кг. през 1961 г. на 20,5 кг. през 2017 г. Общото производство на риба достигна 

рекордните 171 милиона тона през 2016 г., от които 88% са използвани за човешка консумация. 

Това впечатляващо развитие се дължи на прираста на населението, нарастващите доходи и 

урбанизацията, както и силното разрастване на рибовъдството и по-ефективните начини за 

дистрибуция. 

Информацията за начина на съхранение на рибата играе ключова роля за гарантиране на 

безопасността на консуматора. Европейското законодателство постановява, че информацията за 

състоянието на храната или специфичното й третиране задължително трябва да се посочат на 

етикета. В случай, че храната е била замразена преди продажбата и след това се продава 

размразена, това трябва да се посочи на етикета. Въпреки това за консуматора е много трудно да 

разграничи прясна от замразявана и размразявана риба само по органолептичните 

характеристики. Замяната на прясна със замразена и размразена риба трябва да се разглежда като 

измама. Освен това  замразяването и последващото съхранение водят до необратими промени в 

хистоструктурата, химичните и микробиологичните показатели на мускулатурата. Това прави 

замразените риби с по-ниско качество и цена в сравнение с прясната риба.  

Този вид измама води до необходимостта от прилагане на методи за разграничаване на 

прясна от замразявана и размразявана риба. Могат да се използват морфологични, физиологични, 

химични и физични методи. Въпреки това, надеждността на тези методи е ограничена за риби с 

дълъг срок на съхранение и при преработени продукти като филетирана риба без кожа. През 

последните години са предложени различни методи като флуоресцентен анализ, NIRs, газова 

хроматография и масспектрометрия за разграничаване на прясна от замразявана и размразявана 

риба. Въпреки че тези методи са ефективни за анализ на цели или филетирани риби е необходим 

голям брой проби за валидиране на анализа и разработване на калибрационен модел за всеки вид 

риба. Хистологичното изследване е надеждно за разграничаване на прясна от замразена риба. То 

предлага възможността да се извърши диференциация и идентификация на отделните съставни 

части на мускулната структура. Прилагането на микроскопските методи позволява 

характеризиране на структури по морфологични белези. Поради тази причина хистологичните 

техники намират широко приложение при установяване на фалшификации на храни от 

животински произход. 
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2. Цел и задачи 

С настоящия дисертационен труд си поставихме за цел да проучим влиянието на 

еднократно и двукратно замразяване и последващо размразяване върху хистоструктурата, 

физикохимичните и микробиологичните показатели на мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) 

и дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss). 

 

За реализирането на тази цел си поставихме следните задачи:   

1. Хистологично разграничаване на пресен от еднократно и двукратно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio). 

2. Хистологично разграничаване на прясна от еднократно и двукратно  замразена и 

размразена дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss). 

3. Морфометрично изследване на структурни компоненти (диаметър на мускулни влакна, 

широчина на празни пространства и дебелина на perimysium internum) от мускулатура на 

пресен, еднократно и двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio). 

4. Морфометрично изследване на структурни компоненти (диаметър на мускулни влакна, 

широчина на празни пространства и дебелина на perimysium internum) от мускулатура на 

прясна, еднократно и двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss). 

5. Определяне на физикохимични показатели (водна активност, водно съдържание, пепел, 

протеини и мазнини) на пресен, еднократно и двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio). 

6. Определяне на физикохимични показатели (водна активност, водно съдържание, пепел, 

протеини и мазнини) на прясна, еднократно и двукратно замразена и размразена дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss).  

7. Определяне на микробиологични показатели (общ брой микроорганизми и 

микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae) на пресен, еднократно и двукратно замразен 

и размразен шаран (Cyprinus carpio). 

8. Определяне на микробиологични показатели (общ брой микроорганизми и 

микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae) на прясна, еднократно и двукратно замразена 

и размразена дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss). 
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3. Материал и методи 

По дисертационния труд бяха проведени три експеримента.  

Опитна постановка на експеримент № 1 

Двадесет и един пресни шарана (Cyprinus carpio) със средно тегло 500 g бяха закупени от 

търговската мрежа. Седем от рибите бяха използвани за проучване на хистоструктурата на 

гръбна и коремна мускулатура (епаксиална и хипаксиална мускулатура; Densmore 2019) при 

прясна риба, а останалите четиринадесет риби бяха подложени на еднократно и двукратно 

замразяване в конвенционални фризери при –10 ºС, –18 ºС и –27 ºС за 15 дни и общо 30 дни. След 

това замразените риби бяха размразени при 4 ºС за 24 часа. След отстраняване на кожата бяха 

взети проби от гръбната и коремната мускулатура с размер 1 х 1 х 0,5 см от всяка риба. 

Хистологичен анализ беше извършен на:   

 14 проби проби пресни шарани (Cyprinus carpio)  

 28 проби еднократно замразени и размразени шарани (Cyprinus carpio)  

 28 проби двукратно замразени и размразени шарани (Cyprinus carpio)  

 

Опитна постановка на експеримент № 2 

Oсемнадесет пресни шарана (Cyprinus carpio) със средно тегло 1500 g бяха закупени от 

търговската мрежа.  

Опитна постановка с шаран (Cyprinus carpio)  

 

Снимка 1. Шаран (Cyprinus carpio). Места за вземане на проби. 

Шест от пресните риби бяха използвани за проучване на хистоструктурата на гръбна и 

коремна мускулатура (епаксиална и хипаксиална мускулатура; Densmore 2019), определяне 



9 
 

съдържанието на липиди, протеини, водно съдържание, водна активност и пепел, определяне на 

общо микробно число и микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae.  

 Останалите дванадесет риби бяха подложени на еднократно замразяване в 

конвенционални фризери при –18 ºС  за 15 дни. След това замразените риби (n=12) бяха 

размразени при 4 ºС за 24 часа. Материал за последващите анализи беше взет от шест (n=6) 

еднократно замразени и размразени риби. Останалите шест (n=6) риби бяха повторно 

замразяване при същите условия. След изтичане на периода от повторното замразяване рибите 

бяха размразени при 4 ºС за 24 часа. Материал беше взет от всички шест (n=6) двукратно 

замразени и размразени риби и подложен на същите анализи описани при пресен шаран. 

Хистологичен анализ беше извършен на: 

 24 проби пресни шарани (Cyprinus carpio)  

 24 проби еднократно замразени при –18 ºС и размразени шарани (Cyprinus carpio)  

 24 проби двукратно замразени при –18 ºС и размразени шарани (Cyprinus carpio)  

 

Опитна постановка на експеримент № 3 

Четиридесет и пет дъгови пъстърви (Oncorhynchus mykiss) със средно тегло 400 g бяха 

закупени от търговската мрежа. 

Опитна постановка при дъгова пъстърва  (Oncorhynchus mykiss) 

 

Снимка 2. Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss). Места за вземане на проби. 

Петнадесет от рибите (n=15) бяха използвани за проучване на хистоструктурата на гръбна 

и коремна мускулатура (епаксиална и хипаксиална мускулатура; Densmore 2019), определяне 

съдържанието на липиди, протеини, водно съдържание, водна активност и пепел, определяне на 

общо микробно число и микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae.    
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Останалите тридесет (n=30) риби бяха подложени на еднократно замразяване в 

конвенционални фризери при –18 ºС за 15 дни. След това замразените риби (n=30) бяха 

размразени при 4 ºС за 24 часа. Материал за последващите анализи беше взет от петнадесет 

(n=15) еднократно замразени и размразени риби. Останалите петнадесет (n=15) риби бяха 

повторно замразени при същите условия. След изтичане на периода от повторното замразяване 

рибите бяха размразени при 4 ºС за 24 часа. Материал беше взет от всички петнадесет (n=15) 

двукратно замразени и размразени риби и подложен на същите анализи описани при прясна 

пъстърва. Хистологичен анализ беше извършен на: 

 24 проби пресни дъгови пъстърви (Oncorhynchus mykiss) 

 24 проби еднократно замразени при –18 ºС и размразени дъгови пъстърви (Oncorhynchus 

mykiss) 

 24 проби двукратно замразени при –18 ºС и размразени дъгови пъстърви (Oncorhynchus 

mykiss) 

 

Материалът беше фиксиран незабавно в 10% буфериран формалин и Карнуа. Материалът 

фиксиран в 10% буфериран формалин беше промит на течаща вода, обезводнен във възходяща 

алкохолна редица, просветлен двукратно в ксилен и включван в парафин. Материалът фиксиран 

в Карнуа беше промит и обезводнен в 100 % алкохол. На ротационен микротом (YD-335A, China) 

бяха получени срезове с дебелина 5 µm и 6 µm. Тези срезове бяха оцветени с хематоксилин–

еозин (Витанов и кол., 1995) и по метода на Van-Gieson.   

Оцветяването с хематоксилин–еозин включваше отстраняване на парафина от срезовете 

чрез двукратно използване на ксилен. След депарафинирането срезовете преминаваха през 

алкохолна редица в низходящ ред и се промиваха с вода. След това се подлагаха на оцветяване с 

хематоксилин по Erlich за 5 мин. Следващата стъпка беше поставяне на срезовете във вода за 

отстраняване на излишния хематоксилин и поставяне на срезовете във втория оцветител еозин 

за 3 мин. След промиване на срезовете с вода, те преминаваха през възходяща алкохолна редица 

и двукратен престой в ксилен.  

Оцветяването по метода на Van-Gieson включваше двукратно депарафиниране в ксилен, 

низходящата алкохолна редица, промиване с чешмяна вода и поставяне за 5 мин. в хематоксилин 

по Weigert  (Merck, Germany), чиято кювета беше затъмнена. Следваше изплакване с чешмяна 

вода за 3 мин. и поставяне за 30 сек. в пикрофуксин (Merck, Germany) в затъмнена кювета. След 

това срезовете се поставяха в дестилирана вода и възходяща алкохолна редица. Накрая се 

поставяха в два последователни ксилена. 

 За получаването на трайни хистологични препарати се използваше ентелан. 

Хистологичната оценка беше направена на микроскоп N-200М (Hangzhou Sumer Instrument Co., 

Ltd, China). Фотодокументирането беше извършено чрез камера OptikamB5 Digital Camera 

(OPTIKA MICROSCOPES, Italy) и software PROVIEW (Optika Srl, Ponteranica, Italy). 
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Морфометрично изследване на структурни компоненти от мускулатура на пресени, 

еднократно и двукратно замразени и размразени шаран (Cyprinus carpio) и дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) 

Морфометрично изследване беше извършено върху бели мускулни влакна, празни 

пространства между мускулните влакна и perimysium internum от гръбна и коремна мускулатура 

на пресни, еднократно и двукратно замразени и размразени шарани (Cyprinus carpio) и дъгови 

пъстърви (Oncorhynchus mykiss) посредством микроскоп и окулярмикрометър. При това 

проучване едно деление от скалата на окулярмикрометъра отговаряше на 14 µm при обектив с 

увеличение 10х. Диаметърът на по 50 броя мускулни влакна от двете анатомични области на 

опитните групи риби беше определен. За установяване размерите на празните пространства бяха 

измерени по 50 стойности от двете анатомични области на всяка опитна група. За определяне 

дебелината на perimysium internum бяха измерени по 50 стойности от двете анатомични области 

на всяка опитна група. Стойностите са представени в µm. 

 

Определяне на физикохимични показатели  

За определяне на физикохимични показатели бяха изследвани общо 144 проби от мускулатура 

на шарани (Cyprinus carpio) и 144 проби от мускулатура на дъгови пъстърви (Oncorhynchus 

mykiss).  

 

Определяне на водно съдържание 

Изследването беше извършено чрез тегловно-аналитичен метод на изсушаване при 104±2 

ºС до постоянна маса съгласно БДС 5712-74. Тегловно блюдо (тигел) с 15-30 g кварцов пясък и 

стъклена пръчица се изсушаваха в сушилен шкаф при температура 104±1 ºС в продължение на 

1-2 часа. След охлаждане в ексикатор блюдото със съдържанието се претегляше с точност 0,0001 

g. В него се поставяха около 5-10 g размесена средна проба. Тя се размесваше с кварцовия пясък 

чрез стъклената пръчица и тигелът се претегляше със същата точност. След това блюдото с 

пробата, кварцовия пясък и стъклената пръчица се поставяха в сушилен шкаф при температура 

104±2 ºС за изсушаване в продължение на 2 часа. След охлаждане в ексикатор, тигелът с 

изсушеното съдържание се претегляше с точност до 0,001 g. Последващи изсушавания при 104±2 

ºС в продължение на 1 час се провеждаха до постоянна маса, т.е. дотогава, докато разликата 

между две претегляния не превишаваше 0,1% влага. Резултатът се изчисляваше с точност до  

0,1% по формулата:  

𝑊 =
(В − С)

(В − А)
 𝑥 100 

 

където, 

W - водното съдържание, в %; 
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А - масата на блюдото с пясъка и пръчката в g;  

В - масата на блюдото с пясъка, пръчката и пробата до изсушаването, в g; 

С - масата на блюдото с пясъка, пръчката и пробата след изсушаването, в g;  

 

Определяне на водна активност (Аw) 

Водната активност (Аw) беше определена чрез апарат Hygrolab (Rotronic AG, Switzerland).  

 

Определяне съдържанието на протеини 

Съдържанието на протеини беше определено по метода на Келдал съгласно БДС–EN ISO 

5983. Претегляха се на аналитична везна по 0.5-1 g проба, прехвърляха се в епруветки и се 

прибавяха к. H2SO4 и по 2 катализаторни таблетки. Пробите се поставяха в модул за изгаряне за 

1 час при 420 ºС. След приключване на изгарянето пробите се оставяха да се темперират и се 

дестилираха на апарат Kjeltec 8400 (Foss, Denmark). 

 

Определяне съдържанието на мазнини (по Сокслет) 

Съдържанието на мазнини беше определено по метода на Сокслет съгласно БДС  ISO 6492. 

Претегляха се на аналитична везна 3-5 g проба и се поставяха в екстрактационни патрони. Те се 

закрепяха с помощта на магнити в горната част на апарата. В долната част на екстрактора се 

поставяха стенд с метални чаши. Екстрахирането се извършваше с помощта на петролев етер 70-

80 cm3. След приключване металните чаши се освобождаваха и се сушаха 1 час при 105 ºС. 

Определянето на мазнините се извършваше на апарат Soxtec 2050 (Foss, Denmark). 

 

Определяне на съдържанието на пепел  

Методът се основава на минерализиране на проба месо в муфелна пещ с последващо 

тегловно определяне на съдържанието на пепел по БДС 9373:1980.  

В предварително темперирани тигли се поставяха от 2 до 5 g проба смляно месо, което се 

претегля с точност до 0,0001 g. Тигелът с пробата се пренасяше в муфелната пещ, където 

органичните вещества се изгаряха при 200 ºС за около 30 минути. След това температурата се 

повишаваше до 550-560 ºС за минерализиране на пробата. Изгарянето продължаваше до пълно 

изпепеляване на органичните вещества (за около 1-2 часа). Тигелът се изваждаше от муфелната 

пещ и се прехвърляше в ексикатора за охлаждане. Охладеният тигел с минерализирания остатък 

се изтегляше с точност до 0,005 g. Съдържанието на пепел се изчисляваше по формулата:  

 

МВ =
а

б
 𝑥 100 

където: МВ – пепел в месото, %; а – масата на пепелта след изгарянето (без масата на тигела); 

б – масата на пробата месо преди изгарянето (без масата на тигела) 
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Определяне на микробиологични показатели 

За определяне на общ брой микроорганизми и микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae 

бяха изследвани общо 36 проби от мускулатура на шарани (Cyprinus carpio) и общо 36 проби от 

мускулатура на дъгови пъстърви (Oncorhynchus mykiss). 

 

Определяне на общ брой микроорганизми  

Асептично се вземаха по 10 g тъкан с кожа и се претегляха в торбичка на хомогенизатор 

Stomacher. Добавяха се 90 ml разредител за проби Maximum Recovery Diluent (HiMedia, India), 

след което пробите се хомогенизираха за 1 минута. Правиха се десетократни разреждания в 

епруветки с 9 ml от разредителя за проби Maximum Recovery Diluent (HiMedia, India) и посявки 

от 0,1 ml от всяко разреждане на две петри с Plate Count Agar (HiMedia, India). Посетите петри 

бяха инкубираха при 30 °С за 72 часа. Броят на колониите беше определен чрез брояч и изчислен 

по формула, а резултатите са представени като log cfu/g (Stratev et al. 2015).  

 

𝑥 =
∑ 𝑐

(n1 + 0,1 x n2). d
 

 

където, x – брой колония образуващи единици в един g продукт; с – сбора на всички колонии 

изброени във всички петри; n1 – брой петри от по-малкото разреждане; n2 – брой петри от по-

голямото разреждане; d – степента на по-малкото разреждане. 

 

Определяне на микроорганизми от сем. Enterobacteriaceae  

Асептично се вземаха по 10 g тъкан с кожа и се претегляха в торбичка на хомогенизатор 

Stomacher. Добавяха се 90 ml разредител за проби Maximum Recovery Diluent (HiMedia, India), 

след което пробите се хомогенизираха за 1 минута. Правиха се десетократни разреждания в 

епруветки с 9 ml от разредителя за проби Maximum Recovery Diluent (HiMedia, India). От всяко 

разреждане се отпипетираше по 1 мл в две стерилни празни петри и се заливаха с разтопен и 

охладен Violet Red Bile Glucose agar (HiMedia, India). След втвърдяване на агара петрите се 

инкубираха при 37 °С за 24 часа. От петри с 15 до 300 колонии (розови до виолетови с размер 0,5 

мм) се вземаха по 5 колонии, посяваха се на Caso agar (HiMedia, India) и се инкубираха при 37 °С 

за 24 часа. Колониите се потвърждаваха като Enterobacteriaceae чрез прилагане на оксидазен тест 

и ферментация на глюкоза на среда O/F medium (HiMedia, India). Броят на Enterobacteriaceae се 

определяше като се раздели броя на потвърдените колонии (оксидаза-негативни и глюкозо-

ферментативни) на броя на тестваните колонии и се умножи по броят на всички колонии в 

петрата. Резултатът беше представен като cfu/g като средната стойност на резултата от две петри 

се умножи по степента на разреждане (Paulsen et al. 2008). 
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Статистически анализ 

Резултатите от хистометричните, физикохимичните и микробиологичните анализи бяха 

обработени статистически чрез програма GraphPad InStat 3 (GraphPad Software, San Diego, CA) и 

представени като средни стойности със стандартно отклонение. Дисперсионен анализ беше 

направен, за да се сравни значимостта на разликите между отделните опитни групи. 

Статистическата значимост беше определена при p<0.05. 

 

4. Резултати 

4.1. Хистологично разграничаване на пресен от еднократно и двукратно замразен и 

размразен шаран (Cyprinus carpio) с тегло 500 g.  

 

Експеримент № 1 

4.1.1. Хистологична оценка на гръбна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio) с 

тегло 500 g 

Хистологичната находка от гръбна мускулатура при пресни шарани не показа изменения в 

структурата на влакната. При анализиране на напречени прерези на тези влакна беше установено 

равномерно разпределение на правилно оформени мускулни влакна и мускулни снопове. 

Мускулните влакна имаха характерна полигонална форма с базофилно оцветени и периферно 

разположени ядра. Те бяха с непокътната цялост и запазени периферни части. Хлабавата 

съединителна тъкан (endomysium) обграждаща всяко мускулно влакно също се установи със 

запазена цялост и присъстваше при всички мускулни влакна. Мускулните снопчета, образувани 

от групирането на мускулните влакна бяха отделени едно от друго чрез хлабава съединителна 

тъкан (perimysium internum). Тази съединителна тъкан не показваше увреждания или 

разкъсвания (Фиг. 1).  

 
Фиг. 1. Гръбна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio). 1: perimysium internum; 2: 

скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура (H&E, напречен пререз). 
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4.1.2. Хистологична оценка на гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) с тегло 500 g  

 

Хистологична оценка на гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –10 ºС 

След еднократно замразяване при –10 ºС беше забелязана промяна в структурата на 

миофибрите. Тя беше изразена чрез появата на малки празни пространства в централната част в 

някои от влакната. При други тези празни пространства фрагментираха миофибрите. 

Многоъгълната форма беше претърпяла промяна. Мускулните влакна бяха свити, но имаха ясни 

граници, поради запазена сарколема и endomysium. Под сарколемата бяха визуализирани 

базофилно оцветените ядра на тези симпласти. Увредени скелетномускулни влакна бяха 

установени в отделни зрителни полета. Perimysium internum също беше запазен и ясно 

разграничаваше отделните мускулни снопове. Наблюдаваше се промяна в интерстициалните 

пространства. При –10 ºС се наблюдаваше запазване на отделните мускулни снопове заедно с 

непокътната структура на скелетномускулни влакна. Хистологичната находка от гръбна 

мускулатура при –10 ºС в по-голяма степен се доближаваше до находката, описана при пресните 

риби (Фиг. 2).  

 
Фиг. 2. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

10 ºС. 1: перимизиум интернум; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни 

влакна (H&E, напречен пререз) 

 

Хистологична оценка на гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –18 ºС 

След първия цикъл на замразяване при –18 ºС perimysium internum на мускулните снопове 

беше със запазена цялост. Наблюдаваха се единични мускулни влакна с нарушена структура. В 

по-голяма степен се срещаха мускулни влакна, при които разрушаването беше обхванало 

централната им част, докато периферията беше непокътната. Границите и характерните 
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полигонални форми на еозинофилно оцветените миофибри бяха лесно разграничими. Рядко бяха 

откривани зрителни полета с неясни граници на мускулните влакна Наблюдаваше се свиване на 

мускулните влакна. При –18 ºС се наблюдаваше запазване на скелетномускулните влакна в 

голяма степен (Фиг. 3).  

 

 
Фиг. 3. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 3: увеличени празни 

пространства; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена периферна част 

(H&E, напречен пререз). 

 

Хистологична оценка на гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –27 ºС  

След еднократно замразяване при –27 ºС пораженията върху мускулатурата бяха по-тежки 

в сравнение с предходните температурни режими. В повечето зони свиването на мускулните 

влакна беше по-отчетливо изразено, което доведе и до видимо по-големи размери на празните 

пространства. В по-голяма степен се определиха миофибри с промяна в тяхната морфология. 

Малките цепнатини поместени в границите на влакната увеличиха своето количество. 

Наблюдаваха се и напълно деструктурирани и деформирани участъци, които затрудняваха 

определянето на крайната граница на тези влакна. Endomysium се срещаше запазен в не малка 

част от мускулните влакна, независимо от това, че част от тях имаха деструктивни процеси не 

само в централния си участък. Perimysium internum беше с променен профил (Фиг. 4).   
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Фиг. 4. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

27 ºС. 1: perimysium internum; 3: увеличени празни пространства; 5: напълно деструктурирани 

скелетномускулни влакна (H&E, напречен пререз).  

 

4.1.3. Хистологична оценка на гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) с тегло 500g 

 

Хистологична оценка на гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –10 ºС  

След двукратно замразяване при –10 ºС се наблюдаваше дехидратиране на мускулните 

влакна. В една част от влакната се забелязваха оптически празни цепнати в средната част, а при 

други беше установено фрагментиране. Визуализираните увреждания бяха значително по-силно 

повлияни от проявилото се свиване на влакната. Характерни бяха големи празни пространства 

между мускулните влакна и неясно очертани мускулни влакна и снопове. Мускулната тъкан 

беше деструктурирана в голяма степен поради разкъсване на сарколемата и съединителната 

тъкан в лицето на endomysium и perimysium internum. Местата с локация на perimysium internum 

изглеждаха разширени (Фиг. 5). 
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Фиг. 5. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –10 

ºС. 1: perimysium internum; 3: увеличени празни пространства; 5: напълно деструктурирани 

скелетномускулни влакна (H&E, напречен пререз). 

 

Хистологична оценка на гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –18 ºС 

Мускулните влакна след двукратно замразяване при –18 ºС бяха изгубили хетерогенната 

си форма в по-голяма степен. Те бяха с изменена хистоструктура, показваща разкъсани и с 

големи дефекти влакна. Уврежданията и деформациите на миофибрите бяха в значителна степен. 

Очертанията на влакната бяха неясни поради свиването и обединяването им в обща еозинофилно 

оцветена маса. Хомогенната структура на тъканта беше нарушена. Това доведе и до 

невъзможността да се посочат граници и на мускулните снопове (Фиг. 6).  

 

 
Фиг. 6. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –18 

ºС. 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна (H&E, напречен пререз). 
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Хистологична оценка на гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –27 ºС  

Хистологична находка при –27 ºС показваше, че мускулните влакна бяха силно 

деструктурирани. При двукратно замразяване се наблюдаваше увеличаване на междуклетъчното 

пространство и разпадане на мускулната тъкан. Тя беше по-силно засегната и увредена, в 

сравнение с предходните находки и температурни режими. Съединителната тъкан също беше 

повлияна и не беше възможно да се характеризират отделните скелетномускулни влакна и 

снопчета. Оптически празните пространства заемаха по-обширни зони (Фиг. 7).  

 
Фиг. 7. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –27 

ºС. 1: perimysium internum; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна (H&E, 

напречен пререз).  

 

4.1.4. Хистологична оценка на коремна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio) с 

тегло 500 g 

Извършеното микроскопско изследване спомогна за идентифицирането на 

скелетномускулни влакна от коремна мускулатура на пресен шаран. Не бяха отбелязани 

морфологични изменения. Форма на мускулните влакна, ориентацията на мускулните снопчета 

и тяхната големина бяха проследени и не показаха структурни промени. Базофилно оцветени и 

овални ядра се откриваха под сарколемата. Perimysium internum присъстваше и обхващаше 

различно големи групи от мускулни влакна като формираше и различни по големина снопчета. 

Около всяко скелетномускулно влакно еndomysium даваше ясна граница на цепковидните 

пространства, отделящи него от сарколемата на влакната. Структурата на тази съединителна 

тъкан не беше засегната (Фиг. 8). 
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Фиг. 8. Коремна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio). 1: perimysium internum; 2: 

скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура (H&E, напречен пререз). 

 

4.1.5. Хистологична оценка на коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) с тегло 500 g 

 

Хистологична оценка на коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) при –10 ºС  

След еднократно замразяване при –10 ºС беше отбелязана промяна в структурната 

организация на мускулатурата. Тя се характеризираше с морфолофични изменения от страна на 

миофибрите, изразяващи се в присъствие на малки цепнатини в средната част при някои влакна. 

При други празните пространства водеха до разрушаване на мускулните влакна. Миофибрите 

бяха свити, но с видими граници. Нарушени и изменени скелетномускулни влакна също бяха 

наблюдавани. Perimysium internum беше запазен на места.  При –10 ºС  бяха наблюдавани 

запазени отделните мускулни снопове заедно със скелетномускулни влакна с нормална 

хистоструктура (Фиг. 9).  
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Фиг. 9. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

10 ºС. 1: perimysium internum; 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 3: 

увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни влакна; 5: напълно деструктурирани 

скелетномускулни влакна (H&E, напречен пререз). 

 

Хистологична оценка на коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) при –18 ºС 

При еднократно замразяване на –18 ºС perimysium internum в мускулни снопове беше 

откриван, както със запазена цялост, така и с нарушена такава. Срещаха се мускулни влакна с 

поражения в устройството им. В по-голяма степен се откриваха миофибри, при които 

разрушаването беше обхванало сърцевината им, докато външната страна не беше повлияна. 

Границите и характерните полигонални форми на миосимпластите, каквито са мускулните 

влакна, не се разграничаваха трудно, тъй като хлабавата съединителната тъкан на ендомизиума 

заемаше специфичната си позиция около тях. Зрителни полета с неясни граници на мускулните 

влакна бяха рядко откривани. Забелязваше се свиване на мускулните влакна и промяна във 

формата на тези миофибри.  При –18 ºС бяха наблюдавани и незасегнати скелетномускулни 

влакна (Фиг. 10).  
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Фиг. 10. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–18 ºС. 1: perimysium internum; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни 

влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена периферна част (H&E, 

напречен пререз). 

 

Хистологична оценка на коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) при –27 ºС  

При еднократно замразяване на –27 ºС структурните промени бяха най-силно изразени в 

сравнение с предходните температурни диапазони. В повечето анализирани зони свиването на 

миофибрите беше по-отчетливо. Забелязваха се и напълно деформирани и деструктурирани 

участъци от мускулната тъкан, което възпрепятстваше уточняването на границите при някои от 

влакната. Хлабавата съединителна тъкан беше откривана около мускулните влакна и снопчета. 

Големи празни пространства бяха откроявани около миофибрите. Поради увреждане на 

perimysium internum се забелязваха по-широки оптически празни пространства в характерните 

му позиции (Фиг. 11).   

 
Фиг. 11. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–27 ºС. 1: perimysium internum; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни 

влакна; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна (H&E, напречен пререз) 
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4.1.6. Хистологична оценка на коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) с тегло 500 g 

 

Хистологична оценка на коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –10 ºС 

След двукратно замразяване при –10 ºС беше отчетено намаляване на диаметъра на 

мускулните влакна, което визуално се разпознаваше с промяна във формата. В част от 

миоимпастите се забелязваха празнини в сърцевината, а други бяха  напълно разрушени. 

Наблюдаваха се дислокации значително по-силно повлияни от свиването на влакната. 

Наблюдавани бяха големи празни пространства между мускулните влакна и неясно очертани 

контури на мускулни влакна и снопове. Мускулната тъкан беше деструктурирана в голяма 

степен, поради разкъсване на сарколемата и ендомизиума на скелетномускулните влакна. 

Perimysim internum беше засегнат като последствие от това се наблюдаваха широки празни 

пространства в местата, заемани от него (Фиг. 12).  

 

 
Фиг. 12. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

10 ºС. 1: perimysium internum; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна (H&E, 

напречен пререз). 

 

Хистологична оценка на коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –18 ºС 

След двукратно замразяване при –18 ºС морфологичните промени на скелетномускулните 

влакна бяха силно изразени. Хистоструктурата на миофибрите беше дефектна поради нарушена 

цялост на ендомизиума. Описаха се неясни граници на влакната и сноповете поради изменения 

във формата, дислокацията и струпването им в обща влакнеста еозинофилна структура  (Фиг. 

13).  
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Фиг. 13. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна (H&E, напречен пререз). 

 

Хистологична оценка на коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –27 ºС  

Хистологичното изследване при –27 ºС показваше силно засегнати и обезформени 

мускулни влакна. Установено беше увеличено междуклетъчното пространство и разпадане на 

мускулните влакна при двукратен цикъл на замразяване. Не беше възможно да се определят ясни 

граници при скелетномускулни влакна, тъй като endomysium не се открояваше около тях. 

Местата на perimysium internum изглежаха силно разширени. Коремната мускулатура беше 

значително засегната и увредена  (Фиг. 14).   

 

 
Фиг. 14. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 1: perimysium internum; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна (H&E, 

напречен пререз). 
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4.2. Хистологично разграничаване на преснен от еднократно и двукратно замразен и 

размразен шаран (Cyprinus carpio) с тегло 1500 g. 

 

Експеримент № 2 

4.2.1. Хистологична оценка на гръбна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio) с 

тегло 1500 g 

При прилагането на хистологичния метод за изследване на скелетна мускулна тъкан при 

пресни шарани (Cyprinus carpio) не бяха открити промени в структурата на мускулните влакна в 

напречни и надлъжни прерези. При напречно сечение на влакната беше наблюдавана тяхната 

полигонална форма, а овални и базофилни ядра бяха визуализирани в периферията им (Фиг. 15). 

При прилагането на този метод бяха установени равномерно оформени и хомогенно 

позиционирани мускулни влакна. Техните централни и периферни зони бяха запазени 

непроменени (Фиг. 15 и 16). Мускулни снопчета бяха образувани от сформирането на различни 

по големина и форма групи от мускулните влакна. Те бяха отделени едно от друго чрез хлабава 

съединителната тъкан означавана като perimysium internum. Съединителната тъкан (ендомизиум) 

обграждаща всяко мускулно влакно също беше със запазена цялост и присъстваше около всички 

мускулни влакна. Не бяха открити деструктурирани и фрагментирани (частично или напълно) 

мускулни влакна и мускулни снопове (Фиг. 15 и 16). Микроструктурата на гръбната мускулатура 

от пресен шаран (Cyprinus carpio) изглеждаше разпределена в две части. Първата част 

съответстваше на скелетната мускулна тъкан изградена от скелетномускулни влакна. 

Наблюдавана беше и втора част, с която се обозначиха празните пространства (съответстващи на 

местата заети от извънклетъчна течност). Компактната мускулна тъкан беше в най-голямо 

количество, а частта с празните пространства в проучвания материал беше като тесни прослойки 

с гладки ръбове, отделящи сарколемата от endomysium (Фиг. 15 и 16). 

  

Фиг. 15 Фиг. 16 

Фиг. 15. Гръбна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio). 1: perimysium internum; 2: 

скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура (H&E, напречен пререз). 

Фиг. 16. Гръбна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio). 2: скелетномускулни влакна с 

нормална хистоструктура (H&E, надлъжен пререз). 
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4.2.2. Хистологична оценка на гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio)с тегло 1500 g 

 

Хистологична оценка на гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –18 ºС  

От проучения материал на гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –18 ºС беше извършен микроструктурен  анализ. При еднократно замразена 

и размразена гръбна мускулатура на шаран при –18 ºС степента на покритие на скелетната 

мускулна тъкан намаляваше, докато размера на неправилното празно пространство беше 

увеличено (Фиг. 17 и 18). Наблюдавани бяха морфологични изменения изразяващи се със свити 

и дехидратирани мускулни влакна (Фиг. 17, 18 и 24). Установени бяха фрагментирани участъци 

обхванали вътрешната, централна част на влакната. В голяма степен от проучваните и засегнати 

миофибри локализацията на тези нарушения не беше променена (Фиг. 17, 18, 21, 22, 23 и 24). 

Голяма част от мускулните влакна запазиха характерната си хетерогенна форма в напречни 

прерези, тъй като периферната им част оставаше без промяна (Фиг. 17 и 18). Срещаха се 

увеличени празни пространства в значителна степен (Фиг. 17, 18, 23 и 24). Зрителни полета с 

неясни граници на мускулните влакна също бяха регистрирани. Откриваха се и влакна с напълно 

деструктурирана форма (Фиг. 21, 22 и 23). Хлабавата съединителната тъкан образуваща 

ендомузиума около миофибрите беше непокътната в голяма степен. Структурата на скелетната 

мускулна тъкан беше увредена. Пораженията върху влакната бяха ясно видими. Големи празни 

пространства бяха открити между сноповете от мускулни влакна. Свити миофибри се срещаха в 

по-голямо количество, както и влакна със запазена цялост. Определяха се и такива с напълно 

изменена форма. При еднократно замразяване  на  –18 ºС беше описана и гранулирана субстанция 

(интерстициален протеинов материал), чието количество беше незначително в проучваната 

анатомична област (Фиг. 19 и 20). 
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Фиг. 17 Фиг. 18 

  

Фиг. 19 Фиг. 20 

Фиг. 17. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 3: увеличени празни 

пространства; 4: свити скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена 

централна част и запазена периферна (H&E,напречен пререз). 

 

Фиг. 18. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 3: увеличени празни 

пространства; 4: свити скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни влакна със нарушена 

централна част и запазена периферна част (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 19. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 1: perimysium internum; 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 3: 

увеличени празни пространства; 6: скелетномускулни влакна със нарушена централна част и 

запазена периферна част; 7: интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз) 

 

Фиг. 20. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 3: увеличени празни пространства; 6: скелетномускулни влакна със нарушена централна 

част и запазена периферна част; 7: интерстициален протеинов материал (Van-Gieson, напречен 

пререз).
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Фиг. 21 Фиг. 22 

  
Фиг. 23 Фиг. 24 

  

Фиг. 21. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 1: perimysium internum; 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 5: 

напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена 

централна част и запазена периферна (Van-Gieson, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 22. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 5: напълно деструктурирани 

скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена 

перигерна (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 23. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни влакна; 6: 

скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена периферна част (Van-Gieson, 

надлъжен пререз). 

 

Фиг. 24. Гръбна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 3: увеличени празни 

пространства; 4: свити скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни влкна с нарушена 

централна част и запазена периферна (H&E, надлъжен пререз). 
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4.2.3. Хистологична оценка на гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) с тегло 1500 g 

 

Хистологична оценка на гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –18 ºС  

Анализираният материал от гръбна мускулатура на двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –18 ºС отново се виждаше като еозинофилно оцветени мускулни влакна, 

чието количество значително беше намаляло. Неправилното празно пространство (в бял цвят във 

фигурите) изглеждаше разширено в много голяма степен и заемаше значителна площ (Фиг. 25, 

26, 29, 30 и 32). Скелетната мускулна тъкан се виждаше като дехидратирана и дегенерирала. 

Настъпилите структурните промени доведоха до групиране и обединяване на мускулните влакна 

(Фиг. 27 и 28). Границите и контурите на мускулните влакна и снопове бяха неясни и трудно 

определяни (Фиг. 27, 28, 29, 30, 31 и 32). Големи морфологични дефекти бяха наблюдавани из 

цялата тъкан.  Отчетливо по-тежки бяха в сравнение с първия цикъл на замразяване и 

размразяванe при същите условия. Мускулните влакна бяха разкъсани, а междуклетъчните 

празнини бяха доста по-широки (Фиг. 29, 30, 31 и 32). Мускулните влакна бяха силно 

деформирани като структурните увреждания и разкъсвания на мускулните влакна бяха по-

отчетливи и ясно видими, особено добре изразени при надлъжните прерези. След протичането 

на втори цикъл на замразяване и размразяване при –18 ºС се констатираше мащабна структурна 

деградация. Скелетната мускулна тъкан беше силно засегната и необратимо увредена в най-

голяма степен. Големите празни пространства между мускулните влакна и снопове се срещаха 

поради свиването на влакната и разкъсването на ендомизиум и perimysium internum. Изглеждаха 

с най-големи размери, в сравнение с еднократното замразяване. Наблюдаваха се вътреклетъчни 

вакуоли (Фиг. 25) и интерстициален протеинов материал в пространството между мускулните 

влакна (Фиг. 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32).  
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Фиг. 25 Фиг. 26 

  

Фиг. 27 Фиг. 28 

Фиг. 25. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 8: вакуоли (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 26. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 7: протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 27. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 1: perimysium internum; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 28. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (Van-Gieson, напречен пререз). 
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Фиг. 29 Фиг. 30 

  
Фиг. 31 Фиг. 32 

Фиг. 29. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 30. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 31. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 32. Гръбна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС. 3: увеличени празни пространства; 5 напълно деструктурирани скелетномускулни влакна 

(Van-Gieson, надлъжен пререз)
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4.2.4. Хистологична оценка на коремна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio) с 

тегло 1500 g 

 

При прилагането на хистологичния метод за изследване на скелетна мускулна тъкан от 

коремна мускулатура при пресни шарани (Cyprinus carpio) бяха демонстрирани минимални 

изменения. Наблюдаваха се малки цепнатини в структурата на мускулните влакна получени при 

обработката на тъканта под действието на фиксиращия агент (Фиг. 33). Други промени в 

структурата на миофибрите не бяха отразени. Микроструктурата от коремната анатомична 

област на пресен шаран (Cyprinus carpio) обхващаше няколко компонента. Главните компоненти 

съответстваха на скелетномускулните влакна, както и хлабава съединителна тъкан в състава на 

endomysium и perimysium internum. Установени бяха и тесни празни пространства около 

миофибрите запълвани от извънклетъчна течност. (Фиг. 33 и 34). Миосимпластите притежаваха 

типичната полигонална форма в напречно сечение и множество овални ядра под сарколемата. В 

надлъжните прерези скелетномускулните влакна се наблюдаваха като правилни и равномерни 

ивици с пръчковидна форма на ядрата. В коремната област бяха установени по-големи празни 

пространства между снопчета от мускулни влакна. При  проучването строежа на мускулните 

влакна, те бяха равномерно оформени и правилно позиционирани  (Фиг. 33 и 34). Мускулните 

снопове бяха отчетливо разграничени един от друг посредством perimysium internum. (Фиг. 33). 

Ендомизиумът обкръжаваше всяко мускулно влакно. Не бяха открити промени в хлабавата 

съединителна тъкан участваща в изграждането на ендомизиум и perimysium internum (Фиг. 33 и 

34).  

  

Фиг. 33 Фиг. 34 

Фиг. 33. Коремна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio); 1: perimysium internum; 2: 

скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура (H&E, напречен пререз).  

 

Фиг. 34. Коремна мускулатура от пресен шаран (Cyprinus carpio); 2: скелетномускулни влакна с 

нормална хистоструктура (H&E, надлъжен пререз). 
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4.2.5. Хистологична оценка на коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) с тегло 1500 g 

 

Хистологична оценка на коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) при –18 ºС 

Хистологичното изследване на коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) при –18 ºС установи намаляване степента на покритие от страна на 

мускулните влакна. Наблюдавано беше нарастване на размера на неправилните празни 

пространства (Фиг. 35 и 36). От извършената хистологична оценка при еднократен цикъл на 

замразяване и размразяване бяха описани морфологични изменения засягащи формата и 

положението на мускулните влакна. Наблюдавана беше различна степен на свиване и 

изкривяване от страна на миофибрите (Фиг. 35, 36, 37, 38, 40, 41 и 42). Сред свитите и 

дехидратирани миофибри се откриваха и такива с частично увредена структура, която беше 

изразена в централната им част. Крайната периферна зона се визуализираше без промени. 

Въпреки настъпилите изменения беше установена хетерогенната форма на скелетномускулните 

влакна в напречните прерези, поради запазването на ендомизиума (Фиг. 35, 37 и 38). След 

извършен светлинномикроскопски анализ беше открит интерстициален протеинов материал 

(базофилна гранулирана субстанция при H&E) в голямо количество (Фиг. 37, 38 и 41). 

Наблюдаваха се увеличени празни пространства в значителна степен като неправилни зони около 

мускулните влакна (Фиг. 35, 36 и 40). На отделни места бяха откривани мускулни влакна с неясни 

граници. Наблюдаваха се и напълно разрушени влакна, чиято форма и положение не можеха да 

се определят. Откриваха се вътреклетъчни вакуоли, водещи до разпад на конкретните влакна в 

чиито състав са (Фиг. 35 и 36) и големи празни пространства между снопчетата от мускулни 

влакна.  
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Фиг. 35 Фиг. 36 

  

Фиг. 37 Фиг. 38 

Фиг. 35. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–18 ºС; 1: perimysium internum; 4: свити скелетномускулни влакна; 8: вакуоли (Van-Gieson, 

напречен пререз). 

 

Фиг. 36. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–18 ºС; 3: увеличени цепковидни пространства; 4: свити скелетномускулни влакна; 8: вакуоли  

(H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 37. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–18 ºС; 4: свити скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна 

част и запазена периферна част; 7: интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 38. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–18 ºС; 3: увеличени празни пространства; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни 

влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена периферна част (Van-

Gieson, напречен пререз). 
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Фиг. 39 Фиг. 40 

  

Фиг. 41 Фиг. 42 

Фиг. 39. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–18 ºС; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни влакна (Van-Gieson, 

надлъжен пререз). 

 

Фиг. 40. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–18 ºС; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни влакна; 6: 

скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена периферна част  (H&E, 

надлъжен пререз). 

 

Фиг. 41. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–18 ºС; 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 4: свити скелетномускулни 

влакна; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни влакна с 

нарушена централна част и запазена периферна; 7: интерстициален протеинов материал (H&E, 

надлъжен пререз). 

 

Фиг. 42. Коремна мускулатура от еднократно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при 

–18 ºС; 4: свити скелетномускулни влакна; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни 

влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена периферна част (H&E, 

надлъжен пререз)
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4.2.6. Хистологична оценка на коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен 

шаран (Cyprinus carpio) с тегло 1500 g 

 

Хистологична оценка на коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio) при –18 ºС  

От извършеното проучване върху хистоструктурата от коремна мускулатура подложена на 

двукратно замразяване и размразяване при –18 ºС бяха характеризирани още по-големи празни 

пространства между мускулните снопове и влакна, както и нарушена цялост на perimysium 

internum и ендомизиума. В количествено отношение структурата отговаряща на скелетна 

мускулна тъкан изградена от мускулни влакна беше драстично намаляла. Увеличено беше 

неправилното празно (бяло) пространство между влакната, което заемаше и най-голяма площ 

(Фиг. 43, 45, 46, 47 и 48). Скелетната мускулна тъкан беше дегенерирала. Откриваха се силно 

деструктурирани и деформирани миофибри, чиято локализация се простираше в цялата тъкан. 

Структурните им изменения бяха по-отчетливи и включваха по-голямо свиване, изкривявания, 

дислокация, увреждания, фрагментирания и разкъсвания. Наблюдавани бяха по-широки 

междуклетъчни пространства заедно с неясно очертани снопове и мускулни влакна. 

Интерстициалният протеинов материал в най-големи количества беше наблюдаван при 

надлъжните прерези. В тези сечения ясно се визуализираше засегната ивичеста структура на 

влакната. Те бяха разпокъсани на отделни части и не можеше да се определи началото и краят 

при тези влакна (Фиг. 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 50). 
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Фиг. 43 Фиг. 44 

  

Фиг. 45 Фиг. 46 

 
Фиг. 43. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС; 1: perimysium internum; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 44. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС; 1: perimysium internum; 4: свити скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (Van-Gieson, напречен пререз). 

 

Фиг. 45. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС; 7: интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 46. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (H&E, напречен пререз). 
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Фиг. 47 Фиг. 48 

  
Фиг. 49 Фиг. 50 

 

Фиг. 47. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС; 5: напълно десструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 48. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 49. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС; 3: увеличени празни пространства;  5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна 

(Van-Gieson, надлъжен пререз).  

 

Фиг. 50. Коремна мускулатура от двукратно замразен и размразен шаран (Cyprinus carpio) при –

18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (H&E, надлъжен пререз). 
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4.3. Хистологично разграничаване на прясна от еднократно и двукратно замразена и 

размразена дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

 

Експеримент № 3 

4.3.1. Хистологична оценка на гръбна мускулатура от прясна дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) 

 

При проведеното изследване върху гръбна мускулатура получена от прясна дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss) не бяха открити хистологични изменения в напречни и надлъжни 

прерези. Структурната организация на мускулните компоненти при пресните риби беше 

хомогенна и добре поддържана. Всяко мускулно влакно беше заобиколено от тънка 

съединителнотъканна прослойка, чието начало произхождаше от perimysium internum.  

Миофибрите от дорзалната част бяха прилепени едни към други и показваха типичната 

полигонална форма. Скелетните мускулни влакна бяха организирани в групи от влакна, отделени 

едни от други чрез хлабава съединителна тъкан (perimysium internum). Отделните мускулни 

влакна, сноповете от мускулни влакна, както и пространствена структура бяха ясно различими. 

Базофилно оцветени и овални ядра се срещаха най-често в периферията под сарколемата. 

Миофибрите от проучената гръбна мускулатура на дъгова пъстърва притежаваха запазена цялост 

и без значителна разлика по отношение на форма, големина, разпределение (Фиг. 51 и 52).    

 

  

Фиг. 51 Фиг. 52 

 

Фиг. 51. Гръбна мускулатура от прясна дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss); 1: perimysium 

internum; 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 52. Гръбна мускулатура от прясна дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss); 2: 

скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура (H&E, надлъжен пререз). 
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4.3.2. Хистологична оценка на гръбна мускулатура от еднократно замразена и размразена 

дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС.  

При еднократно замразяване и размразяване на гръбна мускулатура от дъгова пъстърва при 

–18 ºС бяха констатирани изменения в устройството на мускулните влакна. Неправилни и 

широки празни пространства заемаха значителна част от анализираните области от епаксиалната 

мускулатура (Фиг. 53 и 56). Около тези пространства се наблюдаваше по-изразено свиването на 

влакната. Увреждането им беше характеризирано в по-голяма степен като се срещаха и 

разкъсани, напълно деформирани мускулни влакна (Фиг. 53, 54, 55, 58 и 60), както и присъствие 

на вакуоли (Фиг. 53 и 56). Установени бяха миофибри с вътреклетъчни празнини и запазена 

здрава периферна част (Фиг. 53, 54, 55, 56 и 60). Области с увеличени празни пространства бяха 

откривани из цялата мускулна тъкан (Фиг. 53, 54, 55, 58 и 60). В не малка част границите на 

ендомизиума бяха видими и запазени цели. При еднократния цикъл на замразяване при –18 ºС се 

наблюдаваше освободено съдържание между влакната (интерстициален протеинов материал). 

Неговата структура наподобяваше на базофилно оцветени гранули при оцветяване с 

хематоксилин-еозин (Фиг. 55, 56, 57, 58 и 59). Структурата на гръбната мускулатура беше 

деформирана поради наличието на извънклетъчни големи ледени кристали. 
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Фиг. 53 Фиг. 54 

  

Фиг. 55 Фиг. 56 

Фиг. 53. Гръбна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 1: perimysium internum; 3: увеличени празни пространства; 4: 

свити скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и 

запазена периферна част; 8: вакуоли (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 54. Гръбна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни 

влакна; 6: скелетномускулни влакна нарушена централна част и запазена периферна част (Van-

Gieson, напречен пререз).  

 

Фиг. 55. Гръбна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни 

влакна; 6: скелетномускулни влакна нарушена централна част и запазена периферна част; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз).  

 

Фиг. 56. Гръбна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 1: perimysium internum; 6: скелетномускулни влакна нарушена 

централна част и запазена периферна част; 7: интрстициален протеинов материал; 8: вакуоли 

(H&E, напречен пререз). 
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Фиг. 57 Фиг. 58 

  
Фиг. 59 Фиг. 60 

 
Фиг. 57. Гръбна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 5: 

напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов материал 

(H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 58. Гръбна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 3: 

увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни влакна;  5: напълно деструктурирани 

скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 59. Гръбна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 2: скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура; 5: 

напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов материал 

(H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 60. Гръбна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 3: увеличени цепковидни пространства; 4: свити 

скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена 

периферна част (H&E, надлъжен пререз). 
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4.3.3. Хистологична оценка на гръбна мускулатура от двукратно замразена и размразена 

дъгова пъстърва (Oncorhynhus mykiss) при –18 ºС.   

Мускулните влакна от гръбната мускулатура на двукратно замразена и размразена дъгова 

пъстърва (Oncorhynhus mykiss) при –18 ºС имаха значително  намалено количествено 

разпределение, докато неправилното празно  пространство беше увеличено в много голяма 

степен. Зоните с такива пространства заемаха големи части от проучваните области (Фиг. 61, 62, 

63, 65 и 68). Установени бяха обединени мускулни влакна в обща структура, което 

възпрепятстваше разпознаването на отделните влакна в тези групи. Наблюдаваше се и 

интерстициален протеинов материал в пространството между миофибрите (Фиг. 61, 63, 64, 65, 

66 и 68). Тъканта изглеждаше силно увредена и засегната (Фиг. 61, 62, 63 и 64). Невъзможно 

беше да се определят контури на мускулни влакна и снопове поради разкъсването на ендомизиум 

и perimysium internum (Фиг. 61, 62, 63 и 64). Пораженията бяха доста по-силно изразени в 

сравнение с първия цикъл на замразяване и размразяванe при същите условия. Миофибрите бяха 

с напълно разрушена структура, а междуклетъчните празнини бяха по-широки (Фиг. 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67 и 68).  Фрагментирани и деформирани влакна се установяваха в най-голяма степен. 

След протичането на повторно замразяване и размразяване при –18 ºС беше наблюдавана  

мащабна мускулна деградация. Скелетната мускулна тъкан беше необратимо увредена в най-

голяма степен.   
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Фиг. 61 Фиг. 62 

  

Фиг. 63 Фиг. 64 

Фиг. 61. Гръбна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 62. Гръбна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни 

влакна; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов 

материал (Van-Gieson, напречен пререз). 

 

Фиг. 63. Гръбна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 64. Гръбна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 
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Фиг. 65 Фиг. 66 

  
Фиг. 67 Фиг. 68 

Фиг. 65. Гръбна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 66. Гръбна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 67. Гръбна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна (H&E, 

надлъжен пререз). 

 

Фиг. 68. Гръбна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз). 
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4.3.4. Хистологична оценка на коремна мускулатура от прясна дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss)  

При прилагането на хистологичния метод за изследване на коремната мускулатура на 

прясна дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) не бяха установени структурни промени на 

мускулните влакна. Присъщият на влакната полигонален вид беше отбелязан при напречен перез 

(Фиг. 69). Устройството на коремната мускулатура от прясна дъгова пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss) включваше две части. Едната отговаряше на скелетната мускулна тъкан формирана от 

скелетномускулни влакна и съединителна тъкан. Другата съответстваше на празните 

пространства, с които се означаваха местата ангажирани с извънклетъчна течност. Компактната 

мускулна тъкан беше в най-голям обем, а останала част (празно пространство) беше определено 

като нормално по-широко за тази анатомична област и с гладки ръбове (Фиг. 69 и 70). При 

описване на хистоструктурата на скелетномускулните влакна бяха затвърдени очертанията и 

разположението на мускулни влакна, както и на базофилните ядра (периферно позиционирани 

при напречни прерези с овална форма, с пръчковидна форма при надлъжни прерези) (Фиг. 69 и 

70). Мускулните снопчета създадени от групирането на мускулните влакна бяха отделени с 

perimysium internum. Ендомизиумът  обвиващ всяко мускулно влакно също беше цялостен при 

всички скелетномускулни влакна (Фиг. 69). Не бяха забелязани изменения в структурата на 

perimysium internum и ендомизиума на скелетномускулните снопчета и влакна. 

 

  

Фиг. 69 Фиг. 70 

 
Фиг. 69. Коремна мускулатура от прясна дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss); 2: 

скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 70. Коремна мускулатура от прясна дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss); 2: 

скелетномускулни влакна с нормална хистоструктура (H&E, надлъжен пререз). 
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4.3.5. Хистологична оценка на коремна мускулатура от еднократно замразена и 

размразена дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС.   

След извършено микроскопско наблюдение върху еднократно замразена и размразена 

коремна мускулатура бяха установени морфологичните характеристики на скелетната 

мускулната тъкан в лицето на миофибри, съединителна тъкан и празни пространства. След 

анализирането на тези структури и тяхното разпределение се стигна до извода, че в по-голямо 

количество се намираше неправилното празно пространство локализирано екстрацелуларно 

(Фиг. 71, 72, 73 и 74). Типичната форма на мускулни влакна беше претърпяла промяна. Влакната 

имаха вид на свити и с умалени размери (Фиг. 71, 72, 73, 74 и 75). Срещаха се участъци с разпад 

в централна част (Фиг. 71, 72, 73, 75, 76, 77 и 78), но въпреки това външната им част беше 

невредима (Фиг. 71, 72 и 73). Установиха се увеличени празни пространства, които нямаха 

еднаква форма и широчина в наблюдаваните полета  (Фиг. 71, 72, 73, 74 и 78). Райони с 

неразпознаваеми крайни граници на миофибри също бяха установявани. Находка се оказаха и 

влакна с напълно разрушена структура (Фиг. 74 и 76). Хлабавата съединителната тъкан 

формираща ендомузиума около влакната беше запазена в голяма степен. Широки празни 

пространства бяха забелязвани между сноповете от мускулни влакна. След еднократния цикъл 

на замразяване при –18 ºС бяха разпознати, както базофилен, зърнист протеинов материал между 

мускулните влакна (Фиг. 71, 72, 73, 75, 76, 77 и 78),така и наличие на нехомогенно 

разпространени интрацелуларни вакуоли (Фиг. 74).  
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Фиг. 71  Фиг. 72 

  

Фиг. 73 Фиг. 74 

 
Фиг. 71. Коремна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни 

влакна; 7: интерстициален протеинов материал (Van-Gieson, напречен пререз). 

 

Фиг. 72. Коремна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни 

влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена периферна част; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 73. Коремна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 3: увеличени празни пространства; 4: свити скелетномускулни 

влакна; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена периферна част; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 74. Коремна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 1: perimysium internum; 3: увеличени празни пространства; 4: 

свити скелетномускулни влакна; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 8: 

вакуоли (H&E, напречен пререз). 
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Фиг. 75 Фиг. 76 

  
Фиг. 77 Фиг. 78 

Фиг. 75. Коремна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 4: свити скелетномускулни влакна; 6: скелетномускулни 

влакна с нарушена централна част и запазена периферна част; 7: интерстициален протеинов 

материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 76. Коремна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 4: свити скелетномускулни влакна; 5: напълно 

деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов материал; (Van-

Gieson, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 77. Коремна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 6: скелетномускулни влакна с нарушена централна част и 

запазена периферна част; 7: интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 78. Коремна мускулатура от еднократно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 6: 

скелетномускулни влакна с нарушена централна част и запазена периферна част; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз).  
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4.3.6. Хистологична оценка на коремна мускулатура от двукратно замразена и 

размразена дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС 

 Материал от коремна мускулатура на двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС беше проучен. Чрез микроскопски метод се определи 

намаляването на количественото разпределение на скелетната мускулна тъкан за сметка на още 

по-осезаемото увеличаване на неправилното празно пространство (Фиг. 81, 84, 85 и 86). 

Организацията на скелетната мускулна тъкан беше категоризирана като дехидратирана и 

дегенерирала. Тъканта беше необратимо деформирана (Фиг. 81, 82, 84 и 85). Ясните контури на 

мускулни влакна и снопове се разпознаваха трудно, поради масивни повреди в структурно 

отношение (Фиг. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 и 86). Разпределението на дефектите беше повсеместно 

из цялата тъкан. Микроскопски видимите изменения бяха категорично изразени. Миофибрите 

бяха разпокъсани, срещаха се и места лишени от влакна, докато междуклетъчните празнини 

обхващаха голям периметър (Фиг. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 и 86). Установени бяха по-тежки 

структурни увреждания на мускулните влакна свързани с по–мащабна мускулна деградация. 

Скелетната мускулна тъкан беше значително засегната и необратимо увредена в най-голяма 

степен. Големите празни пространства между мускулните влакна и снопове бяха срещани поради 

свиването и групирането на влакната, както и поради разкъсването на ендомизиум и perimysium 

internum. В пространството между миофибрите беше наблюдавано голямо количество 

интерстициален протеинов материал (Фиг. 79, 80, 81, 83, 84, 85 и 86).  
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Фиг. 79 Фиг. 80 

  

Фиг. 81 Фиг. 82 

Фиг. 79. Коремна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 1: perimysium internum; 3: увеличени празни пространства; 4: 

свити скелетномускулни влакна; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (Van-Gieson, напречен пререз). 

 

Фиг. 80. Коремна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 1: perimysium internum; 5: напълно деструктурирани 

скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 81. Коремна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, напречен пререз). 

 

Фиг. 82. Коремна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 1: perimysium internum; 3: увеличени празни пространства; 5: 

напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: интерстициален протеинов материал 

(Van-Gieson, напречен пререз). 
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Фиг. 83 Фиг. 84 

  
Фиг. 85 Фиг. 86 

Фиг. 83. Коремна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 84. Коремна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 85. Коремна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз). 

 

Фиг. 86. Коремна мускулатура от двукратно замразена и размразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) при –18 ºС; 5: напълно деструктурирани скелетномускулни влакна; 7: 

интерстициален протеинов материал (H&E, надлъжен пререз). 
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4.4. Морфометрично изследване на структурни компоненти (диаметър на мускулни 

влакна, широчина на празни пространства и дебелина на perimysium internum) от 

мускулатура на пресен, еднократно и двукратно замразен и размразен шаран 

(Cyprinus carpio)  

 

Промените в диаметъра на мускулни влакна, широчината на празните пространства и 

дебелината на perimysium internum на дорзалната (епаксиална) мускулатурата на шаран (Cyprinus 

carpio) преди и след замразяване са представени в фигура 87. Установиха се значими разлики 

(p<0.001) в диаметъра на мускулни влакна след сравняване между пресен, еднократно и 

двукратно замразен шаран (Cyprinus carpio). Диаметърът на мускулни влакна от гръбна 

мускулатура на пресен шаран беше със средна стойност 166,88±38,35 µm. След еднократно 

замразяване при –18 ºС за 15 дни диаметърът намаля до 82,60±20,45 µm. След протичане на второ 

замразяване при –18 ºС за общо 30 дни средната стойност на диаметъра отново намаля като 

възлизаше на 44,52±10,47 µm. Наблюдаваше се намаляване на диаметъра на мускулни влакна в 

последователност от пресни към двукратно замразени риби. Статистически значими разлики 

(p<0.001) бяха установени в размера на празните пространства. При пресни шарани широчините 

на празните пространства имаха среден размер 29,68±8,31 µm. При еднократно замразени риби 

–18 ºС за 15 дни размерът на празните пространства беше увеличен до 78,12±22,29 µm. Най-

големи размери имаха след двукратно замразяване при –18 ºС за общо 30 дни като достигнаха до 

158,48±77,89 µm. Наблюдаваше се значително увеличаване на размера на празните пространства 

от пресни шарани към двукратно замразявани шарани. Статистическият анализ показва значими 

разлики (p<0.001) при определяне дебелината на perimysium internum преди и след замразяване. 

При пресен шаран  средният размер възлизаше на 69,30±19,01 µm. След еднократно замразяване 

при –18 ºС и съхранение за 15 дни размерът достигна 141,87±52,22 µm, докато двукратното 

замразяване при –18 ºС за 30 дни още повече увеличи размера до 236,16±88,79 µm.  
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Фигура 87 

Промени в диаметъра на мускулните влакна, широчината на празните пространства и 

дебелината на perimysium internum на гръбна мускулатурата на шаран (Cyprinus carpio) 

след замразяване 

 

 

Промените в диаметъра на мускулни влакна, широчините на празните пространства и 

дебелината на perimysium internum на вентралната (хипаксиална) мускулатура на шаран 

(Cyprinus carpio) преди и след замразяване са представени във фигура 88. Установиха се значими 

разлики (p<0.001) в диаметъра на мускулни влакна след сравняване между пресен, еднократно и 

двукратно замразен шаран (Cyprinus carpio). Размерът на мускулни влакна беше със средна 

стойност 111,72±22,89 µm. Размерът на влакната беше намален след еднократно замразяване при 

–18 ºС за 15 дни до 69,72±15,87 µm. След двукратното замразяване при –18 ºС за 30 дни влакната 

още повече намалиха своя диаметър до 43,40±12,41 µm. Наблюдаваше се намаляване на размера 

на миофибрите в коремната област от пресни към двукратно замразени риби. Значими разлики 

(p<0.001) бяха установени в размера на празните пространства на коремната мускулатура на 

шаран (Cyprinus carpio) преди и след замразяване. В коремната мускулатура на пресен шаран 

(Cyprinus carpio) средните стойности на широчините на празните пространства отговаряха на 

46,76±12,20 µm. След еднократно замразяване при –18 ºС за 15 дни размерът беше увеличен до 

99,68±26,63 µm, а след двукратно замразяване при –18 ºС за 30 дни беше отчетен най-голям 

размер от 186,78±67,35 µm. В коремната област дебелината на perimysium internum също показа 

статистически значими разлики (p<0.001) и бяха определени с размери от 103,80±35,41 µm за 

пресен шаран, 155,12±43,71 µm за еднократно замразен и 271,32±91,03 µm за двукратно замразен 

шаран.  
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Фигура 88 

Промени в диаметъра на мускулните влакна, широчината на празните пространства и 

дебелината на perimysium internum на коремна мускулатурата на шаран (Cyprinus carpio) 

след замразяване 

 

 

Резултатите от морфометричния анализ на коремни и гръбни мускули на шаран (Cyprinus 

carpio) са представени в Таблица 1. Статистически значими разлики (p<0.001) бяха установени в 

диаметрите на мускулните влакна и широчините на празните пространства на коремните и 

гръбните мускули при пресен и еднократно замразен шаран, докато дебелината на перимизиум 

интернум показа разлики само при пресен шаран. След двукратно замразяване не се установиха 

значими разлики (р>0.05) в размерите на мускулните влакна, широчините на празните 

пространства и дебелината на перимизиум интернум на коремните и гръбните мускули. 
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Таблица 1 

Сравняване на морфометрични характеристики между гръбна и коремна мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) 

 Пресен 

P 

Еднократно замразен 

P 

Двукратно замразен 

P 

 Гръбна  

мускулатура 

Коремна 

мускулатура 

Гръбна 

мускулатура 

Коремна 

мускулатура 

Гръбна 

мускулатура 

Коремна 

мускулатура 

Диаметър на 

мускулни 

влакна  

(µm; ±SD) 

166,88±38,35 111,72±22,89  *** 82,60±20,45 69,72±15,87 *** 44,52±10,47 43,40±12,41 НЗР 

          

Широчина на 

празни 

пространства  

(µm; ±SD) 

29,68±8,31 46,76±12,20 *** 78,12±22,29 99,68±26,63 *** 158,48±77,89 186,78±67,35 НЗР 

          

Дебелина на 

рerimysium 

internum 

 (µm; ±SD) 

69,30±19,01 103,80±35,41  *** 141,87±52,22 155,12±43,71 НЗР 236,16±88,79 271,32±91,03 НЗР 

НЗР – незначителна разлика (p>0.05); *р<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

x

x

x
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Таблица 2 

Сравняване на морфометрични показатели между гръбна и коремна мускулатура при 

различни състояния на шаран (Cyprinus carpio) 

Показател 
Мускулатур

а 

Пресен 

(µm; ±SD) 

Еднократно 

замразен 

(µm; ±SD) 

Двукратно 

замразен 

(µm; ±SD) 

Значимост  

(р) 

Диаметър на 

мускулни 

влакна 

гръбна 166,88±38,35a 82,60±20,45b 44,52±10,47c *** 

коремна 111,72±22,89a 69,72±15,87b 43,40±12,41c *** 

Широчина на 

празни 

пространства 

гръбна 29,68±8,31a 78,12±22,29b 158,48±77,89c *** 

коремна 46,76±12,20a 99,68±26,63b 186,78±67,35c *** 

Дебелина на 

рerimysium 

internum 

гръбна 69,30±19,01a 141,87±52,22b 236,16±88,79c *** 

коремна 103,80±35,41a 155,12±43,71b 271,32±91,03c *** 

***p<0.001; стойностите с различни означения показват значителни разлики (p<0,05). 

 

4.5. Морфометрично изследване на структурни компоненти (диаметър на мускулни 

влакна, широчина на празни пространства и дебелина на perimysium internum) от 

мускулатура на прясна, еднократно и двукратно замразена и размразена дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

 

Промените в диаметъра на мускулни влакна, широчините на празните пространства и 

дебелината на perimysium internum на дорзалната (епаксиална) мускулатура на дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) преди и след замразяване са представени в фигура 89. Установиха се 

значими разлики (p<0.001) в диаметъра на мускулни влакна след сравняване между прясна, 

еднократно и двукратно замразена дъгова пъстърва. Диаметърът на мускулни влакна беше 

определен като 80,08±18,98 µm. След еднократно замразяване диаметърът на мускулните влакна 

намаля до 51,80±12,41 µm, а след двукратно замразяване диаметърът намяля още повече до 

39,48±10,08 µm. Статистически значими разлики (p<0.001) бяха установени в размера на 

празните пространства. Стойностите им възлизаха на 29,68±8,78 µm при прясна риба като бяха 

повишини до 96,60±26,27 µm при еднократно замразявана риба и до 225,12±126,11 µm при 

двукратно замразена пъстърва. Статистическият анализ показва значими разлики (p<0.001) в 

размера на perimysium internum преди и след замразяване. При прясна пъстърва perimysium 

internum беше определен като 43,96±15,23 µm, докато след еднократно замразяване  беше 

увеличен до 136,92±63,20 µm. Най-големи размери от 250,88±119,86 µm бяха установени след 

двукратно замразяване. 

 

 

 

 

x
x x
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Фигура 89 

Промени в диаметъра на мускулните влакна, широчината на празните пространства и 

дебелината на perimysium internum на гръбна мускулатурата на дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) след замразяване 

 

 

Промените в диаметъра на мускулни влакна, широчините на празните пространства и 

деблината на perimysium internum на коремна (хипаксиална) мускулатурата на дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) преди и след замразяване са представени в фигура 90. Установиха се 

значими разлики (p<0.001) в диаметъра на мускулни влакна след сравняване между прясна, 

еднократно и двукратно замразена дъгова пъстърва. Диаметърът на мускулни влакна при прясна 

дъгова пъстърва беше определен като 87,36±16,63 µm, докато при еднократно замразена дъгова 

пъстърва диаметърът на мускулните влакна намаля до 60,20±15,56 µm. Диаметърът на белите 

мускулни влакна намаля още повече след двукратно замразяване и достигна до 40,04±11,67 µm. 

Статистически значими разлики (p<0.001) бяха установени в размера на празните пространства. 

При прясна дъгова пъстърва широчината на празните пространства беше 38,36±9,30 µm, а при 

еднократно замразена пъстърва размерът им беше увеличен до 111,44±33,82 µm. След двукратно 

замразяване празните пространства показаха най-голям размер (197,64±85,75 µm). 

Статистическият анализ показва значими разлики (p<0.001) в размера на perimysium internum 

преди и след замразяване. Дебелината на рerimysium internum при прясна риба възлизаше на 

65,54±24,87 µm, докато размерът беше увеличен след еднократно (148,68±63,05 µm) и двукратно 

(229,32±70,48 µm) замразяване.  
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Фигура 90 

Промени в диаметъра на мускулните влакна, широчината на празните пространства и 

дебелината на perimysium internum на коремна мускулатурата на дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) след замразяване 

 

 
 Резултатите от морфометричния анализ на гръбни и коремни мускули на дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) са представени в Таблица 2. Статистически значими разлики (p<0.05) бяха 

установени в размерите на мускулните влакна на гръбните (80,08±18,98 µm) и коремните 

(87,36±16,63 µm) мускули при прясна пъстърва. При еднократно замразената пъстърва също бяха 

установени значими разлики (p<0.01) в размерите на мускулните влакна на гръбните 

(51,80±12,41 µm) и коремните (60,20±15,56 µm) мускули, но при двукратното замразената 

пъстърва не се установиха значими разлики (p>0.05) между размерите на мускулните влакна на 

гръбните (39,48±10,08 µm) и коремните (40,04±11,67 µm) мускули. По подобен начин празните 

пространства на гръбни (29,68±8,78 µm) и коремни (38,36±9,30 µm) мускули на прясна пъстърва 

показаха значими разлики (p<0.001). При еднократно замразената пъстърва също бяха 

установени значими разлики (р<0.05) между празните пространства на гръбни (96,60±26,27 µm) 

и коремни мускули (111,44±33,82 µm), докато при друкратно замразена пъстърва липсваха 

значими разлики (p>0.05) в празните пространства на гръбни (250,88±119,86 µm) и коремни 

мускули (229,32±70,48 µm). Perimysium internum показа значими разлики (p<0.001) само между 

гръбни (43,96±15,23 µm) и кореми мускули (65,54±24,87 µm) на прясна пъстърва. Не бяха 

доказани значими разлики (p>0.05) в размерите на perimysium internum на гръбни и коремни 

мускули на еднократно и двукратно замразена пъстърва. 

 

 

 

87,36

60,2

40,04

38,36

111,44

197,64

65,54

148,68

229,32

0

50

100

150

200

250

Прясна Еднократно замразена Двукратно замразена

Диаметър на мускулни влакна (µm) Празни пространства (µm) Perimysium internum (µm)



60 
 

Таблица 3 

Сравняване на морфометрични характеристики между гръбна и коремна мускулатура на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

 Прясна 

P 

Еднократно замразена 

P 

Двукратно замразена 

P 
 Гръбна 

мускулатура 

Коремна  

мускулатъта 

Гръбна 

мускулатура 

Коремна  

мускулатура 

Гръбна 

мускулатура 

Коремна 

мускулатура 

Диаметър на 

мускулни 

влакна  

(µm; ±SD) 

80,08±18,98 87,36±16,63 * 51,80±12,41 60,20±15,56 ** 39,48±10,08 40,0±11,67 НЗР 

          

Широчина на 

празни 

пространства  

(µm; ±SD) 

29,68±8,78 38,36±9,30 *** 96,60±26,27 111,44±33,82 * 225,12±126,11 197,64±85,75 НЗР 

          

Дебелина на 

Perimysium 

internum 

(µm; ±SD) 

43,96±15,23 65,54±24,87 *** 136,92±63,20 148,68±63,05 НЗР 250,88±119,86 229,32±70,48 НЗР 

НЗР – незначителна разлика (p>0.05); *р<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 

 

 

 

 

 

x

x

x
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Таблица 4 

Сравняване на морфометрични показатели между гръбна и коремна мускулатура при 

дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

Показател  Мускулатура  

Прясна  

(µm; ±SD) 

Енократно 

замразена  

(µm; ±SD) 

Двукратно 

замразена 

(µm; ±SD) 

Заначимост  

(р) 

Диаметър на 

мускулни 

влакна 

гръбна 80.08±18.98a 51.80±12.41b 39.48±10.08c *** 

коремна 87.36±16.63a 60.20±15.56b 40.04±11.67c *** 

Широчина на 

празни 

пространства 

гръбна 29.68±8.78a 96.60±26.27b 225.12±126.11c *** 

коремна 38.36±9.30a 111.44±33.82b 197.64±85.75c *** 

Дебелина на 

рerimysium 

internum 

гръбна 43.96±15.23a 136.92±63.20b 250.88±119.86c *** 

коремна 65.54±24.87a 148.68±63.05b 229.32±70.48c *** 

***p<0.001; стойностите с различни означения показват значителни разлики (p<0,05). 

 

 

4.6. Физикохимични показатели на пресни, еднократно и двукратно замразени и 

размразени шаран (Cyprinus carpio) и дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

 

Стойностите на водната активност и промените й в мускулатурата на шаран (Cyprinus 

carpio) след замразяване са представени в Таблици 5 и 6. Не се установиха значими разлики 

(р>0,05) между стойностите на коремната и гръбната мускулатура на пресен, еднократно и 

двукратно замразен шаран. Въпреки това се установиха значими разлики (p<0,001) след 

замразяване. Водната активност на коремната мускулатура от прясна риба беше 0,977, след което 

се понижи до 0,956 при еднократно замразяване и отново се повиши до 0,978 след двукратно 

замразяване. Подобни бяха и промените в гръбната мускулатура на прясна (0,976), еднократно 

(0,958) и двукратно (0,979) замразена риба. 

 

Таблица 5 

Водна активност на мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Прясна 0,977±0,003 0,976±0,003 НЗР 

Еднократно 

замразена 
0,956±0.004 0,958± 0,007 НЗР 

Двукратно 

замразена 
0,978±0.001 0,979±0,002 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 

x
x x
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Таблица 6 

Промени във водната активност на мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) след 

замразяване 

 
Прясна риба 

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
0,977±0,003a 0,956±0,004b 0,978±0,001a *** 

Гръбна 

мускулатура 
0,976±0,003a 0,958±0,007b 0,979±0,001a *** 

***p<0,001; стойностите с различни означения показват значителни разлики (p<0,05). 

 

Водното съдържание в мускулатурата на шаран (Cyprinus carpio) също не показа значими 

разлики (р>0,05) между коремната и гръбната мускулатура на пресен, еднократно и двукратно 

замразен шаран. Не се установиха значими разлики и в стойностите на коремната и гръбната 

мускулатура след замразяване (Таблици 7 и 8). 

 

Таблица 7 

Водно съдържание на мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

 (р) 

Прясна 75,15%±2,47 76,81%±1,78 НЗР 

Еднократно 

замразена 
74,28%±4,77 77,88%± 2,09 НЗР 

Двукратно 

замразена 
74,31%±3,10 74,00%± 7,74 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 

Таблица 8 

Промени във водното съдържание на мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) след 

замразяване 

 
Прясна риба 

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
75,15%±2,47 74,28%±4,77 74,31%±3,10 НЗР 

Гръбна 

мускулатура 
76,81%±1,78 77,88%± 2,09 74,00%± 7,74 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 
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Пепелното съдържание показа значими разлики (р<0,05) между коремната (1,58%) и 

гръбната (1,00%) мускулатура на еднократно замразен, но не и при пресен и двукратно замразен 

шаран (Таблица 9). Значими разлики (р<0,05) в пепелното съдържание показа коремната и 

гръбната мускулатура на шаран след замразяване. Най-голяма разлика в пепелното съдържание 

на коремната мускулатура се доказа между прясна (1,77%) и двукратно замразена риба (0,79%). 

Значима разлика (р<0,05) също се установи и между еднократно (1,58%) и двукратно (0,79%) 

замразена, но не и между прясна и еднократно замразена риба. Гръбната мускулатура на прясна 

(1,64%) и еднократно замразена риба (1,00%) показа значими разлики (р<0,05) в пепелното 

съдържание, докато не се установиха такива между прясна и двукратно замразена, както и между 

еднократно и двукратно замразена риба (Таблица 10). 

 

Таблица 9 

Пепелно съдържание на мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

 (р) 

Прясна 1,77%±0,52 1,64%±0,53 НЗР 

Еднократно 

замразена 
1,58%±0,39 1,00%±0,37 * 

Двукратно 

замразена 
0,79%±0,28 1,07%±0,22 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05; * р<0,05. 

 

Таблица 10 

Промени в пепелното съдържание на мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) след 

замразяване 

 
Прясна риба 

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
1,77%±0,52a 1,58%±0,39a 0,79%±0,28b * 

Гръбна 

мускулатура 
1,64%±0,53a 1,00%±0,37b 1,07%±0,22ab * 

*р<0,05; стойностите с различни означения показват значителни разлики. 

 

Съдържанието на суров протеин не показа значими разлики (р>0,05) между коремната и 

гръбната мускулатура на пресен, еднократно и двукратно замразен шаран. Не се установиха 

значими разлики и в стойностите на коремната и гръбната мускулатура след замразяване 

(Таблици 11 и 12). 
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Таблица 11 

Съдържание на суров протеин в мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Прясна риба 18,62%±0,54 19,10%±0,46 НЗР 

Еднократно 

замразена 
18,16%±0,29 18,79%±0,42 НЗР 

Двукратно 

замразена 
17,53%±0,74 18,02%±0,60 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 

 

Таблица 12 

Промени в съдържанието на суров протеин в мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) след 

замразяване 

 
Прясна риба 

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
18,62%±0,54 18,16%±0,29 17,53%±0,74 НЗР 

Гръбна 

мускулатура 
19,10%±0,46 18,79%±0,42 18,02%±0,60 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 

 

Съдържанието на мазнини не показа значими разлики (р>0,05) между коремната и 

гръбната мускулатура на пресен, еднократно и двукратно замразен шаран. Не се установиха 

значими разлики и в стойностите на коремната и гръбната мускулатура след замразяване 

(Таблици 13 и 14). 

 

Таблица 13 

Съдържание на мазнини в мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Прясна 4,27%±1,90 3,17%±2,33 НЗР 

Еднократно 

замразена 
4,51%±1,35 3,03%±1,68 НЗР 

Двукратно 

замразена 
4,65%±0,86 3,96%±1,03 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 
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Таблица 14 

Промени в съдържанието на мазнини в мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) след 

замразяване 

 
Прясна риба  

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
4,27%±1,90 4,51%±1,35 4,65%±0,86 НЗР 

Гръбна 

мускулатура 
3,17%±2,33 3,03%±1,68 3,96%±1,03 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 

 

Стойностите на водната активност и промените й в мускулатурата на дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) след замразяване са представени в Таблици 15 и 16. Водната активност 

показа значими разлики (р<0,05) между коремната (0,960) и гръбната (0,975) мускулатура на 

еднократно замразена, но не и при прясна и двукратно замразена пъстърва (Таблица 15). 

Гръбната мускулатура на еднократно (0,975) и двукратно замразена риба (0,967) показа значими 

разлики (р<0,01) във водната активност, докато не се установиха такива между прясна и 

еднократно замразена, както и между прясна и двукратно замразена риба (Таблица 16). Не се 

установиха значими разлики в стойностите за водна активност на коремната мускулатура след 

замразяване (Таблица 16). 

 

Таблица 15 

Водна активност на мускулатура на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Прясна 0,967±0,007 0,969±0,003 НЗР 

Еднократно 

замразена 
0,960±0,014 0,975±0,002 * 

Двукратно 

замразена 
0,967±0,006 0,967±0,006 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05; *р<0,05. 
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Таблица 16 

Промени във водната активност на мускулатура на дъгова пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss) след замразяване 

 
Прясна риба 

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
0,967±0,007 0,960±0,014 0,967±0,006 НЗР 

Гръбна 

мускулатура 
0,969±0,003ab 0,975±0,002ac 0,967±0,006bd ** 

**p<0,01; стойностите с различни означения показват значителни разлики (p<0,05). 

 

Водното съдържание също не показа значими разлики (р>0,05) между коремната и 

гръбната мускулатура на прясна, еднократно и двукратно замразена пъстърва. Гръбната 

мускулатура на прясна (76,08%) и двукратно замразена риба (73,22%) показа значими разлики 

(р<0,05) във водното съдържание, докато не се установиха такива между прясна и еднократно 

замразена както и между еднократно и двукратно замразена риба. Не се установиха значими 

разлики в стойностите за водното съдържание на коремната мускулатура след замразяване 

(Таблици 17 и 18). 

 

Таблица 17 

Водно съдържание на мускулатура на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

 (р) 

Прясна 73,91%±3,94 76,08%±2,04 НЗР 

Еднократно 

замразена 
73,69%±2,82 74,99%±1,35 НЗР 

Двукратно 

замразена 
73,37%±1,58 73,22%±1,73 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 
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Таблица 18 

Промени във водното съдържание на мускулатура на дъгова пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss) след замразяване 

 
Прясна риба 

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
73,91%±3,94 73,69%±2,82 73,37%±1,58 НЗР 

Гръбна 

мускулатура 
76,08%±2,04a 74,99%±1,35ab 73,22%±1,73b * 

НЗР – незначима разлика, р>0,05; *р<0,05. 

 

Съдържанието на пепел не показа значими разлики (р>0.05) между коремната и гръбната 

мускулатура на прясна, еднократно и двукратно замразена пъстърва. Не се установиха значими 

разлики и в стойностите за пепел на коремната и гръбната мускулатура след замразяване 

(Таблици 19 и 20) 

 

Таблица 19 

Пепелно съдържание на мускулатура на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

 (р) 

Прясна 1,23%±0,52 1,30%±0,18 НЗР 

Еднократно 

замразена 
1,61%±0,14 1,54%±0,42 НЗР 

Двукратно 

замразена 
1,33%±0,15 1,29%±0,09 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 

 

Таблица 20 

Промени в пепелното съдържание на мускулатура на дъгова пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss) след замразяване 

 
Прясна риба 

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
1,23%±0,52 1,61%±0,14 1,33%±0,15 НЗР 

Гръбна 

мускулатура 
1,30%±0,18 1,54%±0,42 1,29%±0,09 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 
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Съдържанието на суров протеин не показа значими разлики (р>0,05) между коремната и 

гръбната мускулатура на прясна, еднократно и двукратно замразена пъстърва. Коремната 

мускулатура на прясна (19,27%) и еднократно замразена риба (20,11%), както и на еднократно 

(20,11%) и двукратно замразена риба (19,29%) показаха значими разлики (р<0,05) в 

съдържанието на суров протеин, докато не се установиха такива между прясна и двукратно 

замразена риба. Не се установиха значими разлики в стойностите за суров протеин на гръбната 

мускулатура след замразяване (Таблици 21 и 22). 

 

Таблица 21 

Съдържание на суров протеин в мускулатура на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Прясна 19,27%± 0,31 19,82%±0,25 НЗР 

Еднократно 

замразена 
20,11%±0,25 20,33%±0,24 НЗР 

Двукратно 

замразена 
19,29%±0,40 19,98%±0,41 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 

 

Таблица 22 

Промени в съдържанието на суров протеин в мускулатура на пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss) след замразяване 

 
Прясна риба 

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
19,27%± 0,31a 20,11%±0,25b 19,29%±0,40a * 

Гръбна 

мускулатура 
19,82%±0,25 20,33%±0,24 19,98%±0,41 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05; *р<0,05. 

 

Съдържанието на мазнини показа значими разлики (р<0,05) между коремната (5,02%) и 

гръбната (3,83%) мускулатура на двукратно замразена, но не и при прясна и еднократно 

замразена пъстърва (Таблица 23). Замразяването не повлия на стойностите на мазнини в коремна 

и гръбна мускулатура на дъгова пъстърва (Таблица 24). 
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Таблица 23 

Съдържание на мазнини в мускулатура на пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

Състояние на 

риба 

Коремна мускулатура 

x̄±SD 

Гръбна мускулатура 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Прясна 3,80%±0,43 3,25%±0,63 НЗР 

Еднократно 

замразена 
4,52%±0,69 3,25%±0,45 НЗР 

Двукратно 

замразена 
5,02%±0,44 3,83%±0,16 * 

НЗР – незначима разлика, р>0,05; *р<0,05. 

 

Таблица 24 

Промени в съдържанието на мазнини в мускулатура на пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

при замразяване 

 
Прясна риба  

x̄±SD 

Еднократно 

замразена 

x̄±SD 

Двукратно 

замразена 

x̄±SD 

Значимост 

(р) 

Коремна 

мускулатура 
3,80%±0,43 4,52%±0,69 5,02%±0,44 НЗР 

Гръбна 

мускулатура 
3,25%±0,63 3,25%±0,45 3,83%±0,16 НЗР 

НЗР – незначима разлика, р>0,05. 

 

4.7. Микробиологични показатели на пресни, еднократно и двукратно замразени и 

размразени шаран (Cyprinus carpio) и дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

 

Замразяването не повлия статистически значимо на микробиологичните показатели на 

шаран (Cyprinus carpio) (Фиг. 91). Oбщият брой микроорганизми не показа статистически 

значими разлики (p>0,05) между пресен (5,48 log cfu/g), еднократно (5,53 log cfu/g) и двукратно 

замразен шаран (5,5 log cfu/g). Броят на микроорганизмите от сем. Enterobacteriaceae също не 

показаха статистически значими разлики (p>0,05) между пресен (3,17 log cfu/g), еднократно (2,74 

log cfu/g) и двукратно замразен шаран (1,61 log cfu/g).   
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Фигура 91 

Промени в ОБМ и Enterobacteriaceae при шаран (Cyprinus cario) след замразяване 

 

 

Микробиологичните показатели на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) не бяха 

повлияни статистически значимо след замразяване (Фиг. 92). Общият брой микроорганизми не 

показа статистически значими разлики (p>0,05) между прясна (4,53 cfu/g), еднократно (4,58 cfu/g) 

и двукратно (4,69 cfu/g) замразена дъгова пъстърва. Броят на микроорганизмите от сем. 

Enterobacteriaceae също не показа статистически значими разлики (p>0,05) между прясна (1,51 

cfu/g), еднократно (1,37 cfu/g) и двукратно (1,11 cfu/g) замразена дъгова пъстърва.  

 

Фигура 92 

Промени в ОБМ и Enterobacteriaceae при дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) след 

замразяване 
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5. Изводи 

 

1. Хистологичното проучване показа ясни морфологични разлики между мускулните влакна 

на пресен, еднократно и двукратно замразен шаран (Cyprinus carpio). Мускулатурата се 

уврежда след еднократно и двукратно замразяване, но в по-значителна степен е 

деформирана и деструктурирана след двукратното замразяване. 

 

2. Мускулатурата на дъговата пъстърва (Oncorhynchus mykiss) след еднократно и двукратно 

замразяване показа нарушения в мускулната организация, по-силно изразени след 

двукратното замразяване.  

 

3. При замразяване на шаран (Cyprinus carpio) се установяват промени в морфологията на 

мускулните влакна, разширяване на междуклетъчните пространства и формиране на големи 

празнини между мускулните влакна, както и засягане на съединителната тъкан (endomysium 

и perimysium internum) на мускулатурата.  

 

4. Хистологичният метод приложен върху мускулатура на замразена дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss) показа нарушена структурна връзка между мускулните влакна и 

съединителната тъкан. Измененията след двукратно замразяване засягат в по-значителна 

степен компонентите на мускулатурата и водят до нейния по-неясен вид.   

 

5. Морфометричното изследване на диаметър на мускулни влакна, широчина на празни 

пространства и дебелина на perimysium internum от мускулатура на шаран (Cyprinus carpio) 

показа значителни разлики в размерите им след еднократно замразяване. 

 

6. Двукратното замразяване на шаран (Cyprinus carpio) предизвика по-значими разлики в 

диаметъра на мускулните влакна, дебелината на perimysium internum и размерите на 

празните пространства около миофибрите в сравнение с еднократно замразените риби.  

 

7. Значими разлики след еднократно замразяване на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

бяха констатирани в дебелината на perimysium internum, диаметъра на мускулните влакна и 

широчината на празните пространства. 

 

8. Диаметърът на миофибрите, размерът на празните пространства и дебелината на perimysium 

internum в мускулатурата на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) показаха по-значителни 

промени след двукратно замразяване в сравнение с еднократно замразени риби. 
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9. Физикохимичният анализ показа значителни промени във водната активност след 

еднократно и двукратно замразяване, докато съдържанието на пепел беше значително 

променено след еднократно замразяване на шаран (Cyprinus carpio). 

 

10.  При дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) водната активност, водното съдържание, 

суровия протеин и мазнини след двукратно замразяване показаха значителни промени.  

 

11. Общият брой микроорганизми и броят на микроорганизмите от сем. Enterobacteriaceae на 

шаран (Cyprinus carpio) не се променят значително след еднократно и двукратно 

замразяване и съхранение за 30 дни в замразено състояние. 

 

12.  Не се регистрира значителна промяна след еднократно и двукратно замразяване на дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss) относно количеството на общ брой микроорганизми и броят 

на микроорганизмите от сем. Enterobacteriaceae след съхранение в замразено състояние за 

30 дни. 

 

6. Приноси 

Оригинални приноси 

1. За първи път се извършва комплексно хистологично, физикохимично и микробиологично 

изследване на мускулатура от шаран (Cyprinus carpio) след еднократно и двукратно 

замразяване и размразяване.  

 

2. За първи път се извършва морфометрично изследване за определяне на размери на мускулни 

влакна, широчина на празни пространства и дебелина на perimysium internum на коремна 

мускулатура от шаран (Cyprinus carpio) след еднократно и двукратно замразяване и 

размразяване.  

 

3. За първи път при дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) след еднократно и двукратно 

замразяване се характеризира диаметърът на мускулните влакна, както и размерите свързани 

с perimysium internum и празните пространства от гръбна и коремна мускулатура. 

 

Потвърдителни приноси 

1. Хистологичният метод е надежден при установяването на фалшификации при търговията 

със замразявана и размразявана риба, която се представя като прясна риба.  
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2. Описани са микроструктурните особености на мускулатурата на шаран (Cyprinus carpio) 

преди и след замрзяване. 

 

3. При дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) са характеризирани морфологичните 

особености на мускулатурата преди и след замразяване.  

 

4. Някои физикохимични и микробиологични показатели на мускулатурата на шаран 

(Cyprinus carpio) са определени преди и след замразяване. 

 

5. Влиянието на замразяването върху някои микробиологични и физикохимични 

показатели на мускулатурата на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) е доказано. 
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Summary 

Fish trade is growing rapidly worldwide, which impose application of methods to extend 

its shelf life. Freezing as a method of storage has gained popularity in the recent years. 

Fraudulent practice among fish producers who aim to replace fresh fish with frozen and thawed 

fish has also increased. European legislation requires the type of fish processing must be 

indicated on the label. Otherwise, it should be considered as a fraudulent practice. 

Histological, physicochemical and microbiological changes in dorsal and abdominal 

muscles of carp (Cyprinus carpio) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were detected 

after freezing once and twice. The musculature of fresh carp and rainbow trout showed no 

structural changes. After freezing once, muscle fibers with intracellular cavities and a normal 

peripheral border were observed. The borders of endomysium were visible and intact in some 

muscle fibers. After freezing twice, damages and deformations were observed resulting in 

completely destructured muscle fibers. Clear boundaries of muscle fibers and bundles were not 

established. The large gaps between the muscle fibers and the bundles were significant as a 

result of the contraction and grouping of the fibers and the rupture of the endomysium and 

perimysium. Morphometric parameters such as muscle fiber diameter, width of voids between 

fibers, and thickness of perimysium showed significant differences after freezing once and 

twice of carp and rainbow trout. Significant differences in the ash content and water activity 

after freezing were noted. In rainbow trout, physicochemical parameters showed significant 

differences after freezing in water content, water activity, protein and fat. The total bacterial 

count did not show significant differences (p>0.05) between fresh (4.53 cfu/g), frozen once 

(4.58 cfu/g) and frozen twice (4.69 cfu/g) rainbow trout. Enterobacteriaceae count did not also 

show significant differences (p> 0.05) between fresh (1.51 cfu/g), frozen once (1.37 cfu/g) and 

frozen twice (1.11 cfu/g) rainbow trout. The microbiological indicators did not show significant 

differences in carp. The total bacterial count did not show significant differences (p> 0.05) 

between fresh (5.48 log cfu/g), frozen once (5.53 log cfu/g) and frozen twice (5.5 log cfu/g) 

carp. Enterobacteriaceae count did not also show significant differences (p> 0.05) between 

fresh (3.17 log cfu/g), frozen once (2.74 log cfu/g) and frozen twice (1.61 log cfu/g) carp. 
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